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ZEN voor de Klant 
26 mei 2015, Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist  

 

 

“Wie het ziet, wil het hebben” 
 

De Europese Unie streeft naar bijna-energieneutrale nieuwbouw per 31 december 2020. Dit 

streven wordt waarschijnlijk per 1 januari 2021 wettelijk verankerd in het Bouwbesluit. Inmiddels 

zijn er diverse woningbouwconcepten in ontwikkeling die aan die norm voldoen. Dit zijn 

waardevolle ontwikkelingen, waar we veel van kunnen leren. Met het platform ‘Zeer 

Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) voor de Klant’ stimuleren de vier brancheverenigingen van 

het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB) dat de overgang naar de 

nieuwe eis van 2021 soepel gaat verlopen. Hierbij is een kanteling nodig in de focus. Niet de 

regelgeving, maar de klant zit aan het stuur. Daarom staat in dit platform de klant centraal met 

zijn wensen voor wooncomfort, gezondheid, binnenklimaat en betaalbaarheid. Met ZEN voor de 

Klant stimuleren we dat de ervaring die wordt opgedaan, breed wordt uitgedragen. Op 26 mei 

2015 wisselden circa tachtig mensen van ontwikkelaars, bouwbedrijven en corporaties van 

gedachten over de ambities en de opzet van dit platform. 

 

Positieve insteek 

ZEN staat voor Zeer Energiezuinige Nieuwbouw. Maar ZEN staat ook voor ‘in je kracht staan’. ZEN 

zoekt een positieve insteek en wil uitgaan van de klant: dat is de eindgebruiker die uiteindelijk in 

een huis gaat wonen. De klant is de bewoner, zegt dagvoorzitter Jan Fokkema (directeur 

NEPROM). Niet de ontwikkelaar, de belegger of de corporatie. De vraag is: weten we wat de klant 

wil? Kunnen we technische hoogstandjes matchen met klantverlangens? Kunnen we hiermee 

woonplezier en comfort verhogen en tegelijk de energierekening verlagen? Dat is de hamvraag. 

 

Het ZEN-platform 

Charlie Martens, kwartiermaker ZEN Lente-akkoord, roept op om vanuit eigen kracht 

doelstellingen te bereiken en met energieneutrale woningen meer woonplezier te realiseren. 

“Het gaat niet om een technisch product, maar om een gehele woning: ontzorging en service, 

woonlasten, comfort, gezondheid. En om niet iedere keer het wiel opnieuw uit te vinden, moeten 

we samen innoveren en kennis delen. Daarvoor willen we als vier brancheverenigingen een 

platform oprichten om dit te faciliteren.” 

 

Voor deelname aan het ZEN-platform zijn vier spelregels bepaald:  

1. Deelnemers starten binnen twee jaar met de bouw van minimaal één nieuwbouwproject dat 

tenminste voldoet aan de bijna energieneutrale eis van 2021.  

2. Bij oplevering van het project worden energieprestatie en ventilatie getoetst door middel van 

bijvoorbeeld het ISSO-opleverprotocol voor nieuwbouwwoningen.  

3. Het project is gericht op klantwensen. De klanttevredenheid wordt gemonitord door middel 

van een klanttevredenheidscijfer. Uitgangspunt is minstens een rapportcijfer van 7,5.  
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4. Partijen werken actief mee aan het delen van opgedane kennis en ervaring met elkaar en 

andere stakeholders.  

 

Hoe het platform gaat functioneren, staat nog niet zwart-op-wit. Het idee is driemaal per jaar een 

platformbijeenkomst te organiseren waarin deelonderwerpen met een vaste groep deelnemers 

worden uitgediept. Er kunnen nieuwe deelnemers bij, maar het moet geen duiventil worden. En 

iedereen moet halen en brengen. Daarbij gaat het niet alleen om eindresultaten van een project, 

maar ook om het proces: hoe neem je de klant mee in het voortraject, tijdens de bouw en bij 

oplevering? Ook daar is verbetering mogelijk.  

 

Van EPC naar BENG 

Als maatstaf voor de energieprestatie van een woning is de EPC steeds minder geschikt. De EPC 

wordt daarom vervangen door BENG: Bijna Energieneutrale Gebouwen. Ieke Kuijpers-Van Gaalen, 

directeur DGMR Bouw BV, geeft een toelichting. 

 

BENG is gebaseerd op de Trias Energetica en bestaat uit 

drie getallen:  

• maximale energiebehoefte in kWh/m2  

• maximale primaire energiegebruik in kWh/m2 

• minimaal aandeel hernieuwbare energie (%) 

 

De energiebehoefte (1) is te beperken door 

hoogwaardige isolatie, compact bouwen, gunstige 

oriëntatie en energiezuinige ventilatie. Het primaire 

energiegebruik (2) is te beperken door toepassing van zuinige opwekkers. Het aandeel 

hernieuwbare energie (3) is te vergroten door toepassing van zon, wind, waterkracht, biomassa 

en omgevingswarmte (warmtepomp). In de praktijk wordt de oriëntatie van woningen steeds 

belangrijker, net als de compactheid. De norm wordt daarom meer op het daadwerkelijke 

woningniveau bepaald. Daarnaast is het de wens om niet vooraf, maar bij oplevering de prestaties 

te toetsen en de prestaties ook voor de bewoner te garanderen.  

 

De BENG-eis wordt momenteel verder uitgewerkt. DGMR doet verkennende berekeningen voor 

het ministerie. Binnenkort stuurt minister Blok een voorstel met daarin de eerste richtwaarden 

naar de Tweede Kamer. De verwachte invoering is op 31 december 2020.  

 

ZEN in de praktijk (1) 

Energienota-nulwoningen 

Onno Dwars, VolkerWessels Vastgoed  

 

‘Een energienota-nulwoning verkoopt zichzelf. Bewoners in een standaard nieuwbouwwoning 

klagen als zij een energienota moeten betalen en de buren niet’, ervaart Onno Dwars 

(VolkerWessels Vastgoed bv). ‘Energieneutrale nieuwbouw is meer waard. Bestaande bouw en 

nieuwbouw die niet energieneutraal is, daalt in waarde.’ Onno Dwars laat dat zien aan de hand 

van woningen van VWV in Zeist (www.wonenopsterrenberg.nl). Dit project toont aan dat er 

inderdaad vraag is naar energienota-nulwoningen. In de eerste fase zijn 220 woningen opgeleverd 

http://www.wonenopsterrenberg.nl/
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met een optioneel energienota-nulpakket. Zestig procent van de kopers kozen voor dit  

aanvullende pakket. In fase 2 zijn 25 energienota-nulwoningen op risico gebouwd. Deze waren in 

drie maanden verkocht. Nieuwbouw zal volgens Onno Dwars een steeds grotere wig slaan met de 

bestaande bouw. Het is een wereldkans. Beleggers vragen erom en er zijn veel particuliere 

bouwers die informatie willen. Er is meer bewustzijn ontstaan rond energiezaken in de woning, 

zegt ook Jan Roelof Hoving 

(VEH) desgevraagd. Het 

energielabel heeft iets 

teweeggebracht. Kopers zijn 

zich iets meer bewust van de 

waardestijging (en comfort) die 

dit met zich mee kan brengen. 

Toch verkopen energienota-

nulwoningen zich altijd nog het 

best als ook de buren dit 

concept hebben. Zo heeft VWV 

in Doetinchem 25 woningen opgeleverd, maar daar heeft niemand het optionele energienota-

nulpakket gekocht. Veel mensen willen graag een duurzame woning, maar hebben geen idee wat 

dat precies inhoudt. Mensen willen vaak wel blijven koken op gas.  

 

ZEN in de praktijk (2)  

Energieneutrale wijk Rijswijk-buiten 

Ronald Schilt, Merosch  

 

In 2009 heeft de gemeente Rijswijk plannen gemaakt voor een energieneutrale wijk met 3500 

woningen. Geen aardgas en EPC<0 als ambitie. Dura Vermeer ontwikkelt en bouwt de woningen. 

Klimaatgarant is exploitant van de PV-panelen en de warmtepompen. Een deel van de woningen 

is inmiddels opgeleverd. Ronald Schilt doet verslag van een onderzoek naar bewonerservaringen. 

Het gaat om 

meetresultaten bij de 

eerste 26 woningen, 

een onderzoek van 

RIGO bij 5 nul-op-de-

meterwoningen en een 

grootschalig 

gebruikersonderzoek bij 

de eerste 130 woningen. 

Wat leren we van dit 

project?  

 

De belangrijkste conclusie is misschien wel, dat de bewoners tevreden zijn. Comfort is de sleutel. 

Bewoners vinden comfort belangrijker dan energiegebruik, de motivatie om een woning te kopen 

wordt niet beïnvloed door de energieambitie en bewoners passen hun gedrag niet aan de nieuwe 

woning aan. Toch blijkt, dat de energieopbrengst hoger is dan verwacht en het verbruik is lager 

dan verwacht. Het huishoudelijk gebruik is zelfs veel lager (1.000 kWh). Dit geeft vertrouwen: de 
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bewoners vertrouwen het energieconcept. Een andere conclusie is dat de EPC-berekening op 

geen enkel vlak een goede weerspiegeling is van verbruikscijfers in de praktijk. Op jaarbasis blijft 

er gemiddeld 818 kWh per woning over. Dit gaat naar het net. Met de huidige saldering levert dat 

voldoende op. De vraag is wat er gebeurt als er een streep door deze regeling zou worden 

gehaald. Is dat een tikje of een crash? Misschien is het slim om PV-panelen niet allemaal zuid te 

leggen, maar om spreiding van oost naar west te realiseren, zodat ook de leveringspiek breder 

wordt. Een kritisch punt is het geluid van installaties, met name de warmtepomp, ook al worden 

in de onderzochte woningen de eisen uit het Bouwbesluit gerealiseerd.  

 

ZEN in de praktijk (3)  

Nul-op-de-meterhuurwoningen: kostenpost of USP? 

Dirk-Jan Klaassen (KlaassenGroep) en Roderik van Lith (woningbouwcorporatie Wonion)  

 

KlaassenGroep en Wonion willen goedkoper, slimmer en beter door blijven ontwikkelen. Maar is 

de bewoner er klaar voor? We willen naar de klant luisteren, maar de klant weet niet wat hij wil. 

Hij is volgzaam. Zijn referentie is wat hij ziet en hoort bij vrienden en familie. Daarom moet je als 

leverancier toch impliciet sturen. 

Communicatie is essentieel. Zorg 

voor goede 

gebruikershandleidingen. Meerdere 

keren en op meerdere manieren 

moeten bewoners informatie 

krijgen. Ook een wedstrijdelement 

helpt: wie bespaart het meest? 

KlaassenGroep en Wonion 

realiseren 32 nul-op-de-

meterhuurwoningen in Ulft (DRU-

laan). Er komen woningen voor 

verschillende doelgroepen 

waarvoor verschillende 

energieklassen zijn doorgerekend. 

Die berekening laat zien dat er bij 

gelijkblijvende woonlasten 

voldoende ruimte is voor energie-

investeringen. De leverancier van de 

woning moet dat uiteraard wel garanderen. Dan is zeer energiezuinige nieuwbouw voor een 

steeds bredere klantengroep een USP, concluderen Klaassen en Van Lith. 

 

Reacties en reflecties 

 

Verbeter de techniek 

Jan Roelof Hoving (VEH): ‘Zorg dat de kwaliteit beter wordt! De eisen in het Bouwbesluit zijn 

slechts een absoluut minimum.’  

Onno Dwars (Volker Wessels Vastgoed): ‘Wij moeten zelf ook veranderen en goede voorbeelden 

maken. Een bundeling van onze krachten bewerkstelligen. We moeten niet eindeloos 
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onderzoeken vooraf, want daar leer je niets van. Je moet aan de slag en proefondervindelijk 

ervan leren, monitoren en verbeteren.’  

Roderik van Lith (Wonion): ‘Delen van kennis is goed. Maar het competitie-element werkt sterker. 

Winnen is leuker. Formuleer daarom een concrete, scherpe doelstelling.’ 

Ronald Schilt (Merosch): ‘Het belang van ZEN is dat je door de ogen van de klant leert kijken. 

Vanuit het consumentenbelang zie je andere belangen.’  

 

Luister naar de bewoner 

Jan Roelof Hoving (VEH): ‘Voor de klant is het kopen van een nieuwbouwwoning een black box. 

Je koopt meestal een woning vanaf papier. Er staat nog niets. De vraag is dan: wordt het een kat 

in de zak of de woning van je dromen? Het toepassen van technieken die voor een leek 

ingewikkeld zijn, is niet het probleem. Het gaat erom deze technieken voor de eindgebruikers 

gebruiksvriendelijk te maken. De gebruiker moet zich niet aanpassen aan de techniek, maar de 

techniek aan de gebruiker. Daarnaast is het natuurlijk wel zaak dat degene die de ingewikkelde 

systemen toepast wel kennis van zaken heeft.’ 

Barbara Klomp (Woonbond): ‘Wij krijgen veel vragen van huurders over nul op de meter en 

betaalbaarheid. Voor huurders is een energieprestatievergoeding hetzelfde als een 

energierekening, dus dat is voor een huurder geen voordeel. De zorg die de huurder dan nog 

steeds heeft, is: “Kan ik het in de toekomst betalen?” Vooral bij de lage inkomensgroepen is dat 

een serieus te nemen zorg. Mensen zijn bang dat de saldering wegvalt. Wat betekent dat voor de 

maandlasten? Mensen hebben vragen over de garantie bij nul-op-de-meter. Voor een huurder is 

het erg abstract hoe je je moet gedragen om ‘standaard energieverbruik’ te realiseren. Hier zijn 

monitoring en voorlichting nodig. Nu wordt er niet goed gemonitord. Daardoor worden we nooit 

wijzer en leren we nooit van fouten.’ 

Nelleke Nelis (VACpunt Wonen): ‘Techniek zegt de 

mensen niets. Er moet veel meer inzicht komen in 

hoe mensen omgaan met apparaten. Daar moeten 

we van leren. Mensen doen anders de gekste 

dingen.’ Ze noemt als voorbeeld het rode lampje van 

de balansventilatie dat gaat branden als het filter 

moet worden vervangen. Nelleke Nelis: ‘Niemand 

weet wat het betekent. Men denkt dat een 

brandend lampje betekent dat het apparaat het 

doet. Hier moet dus een duidelijk symbool bij. Onderzoek is heel relevant. Zorg voor goede 

monitoring van gebruikservaringen.’ 

 

Een verhaal van vertrouwen 

Bas van de Griendt (BPD): ‘Het gaat niet alleen om overtuigen en marketing, maar ook om mond-

tot-mondreclame. Bewonersgedrag en bewonersovertuiging beklijft langer.’  

Claudia Bouwens (Lente-akkoord): ‘We hebben circa 100 projecten nodig in het hele land, ZEN en 

BENG, zodat iedereen ergens in de buurt weet van deze woningen en er gaat kijken of via familie, 

vrienden en buren van hoort. Want als mensen het eenmaal kennen dan willen ze het zelf ook. 

Mensen kopen het omdat ze zien dat de buren het ook hebben.’ 

Jan Roelof Hoving (VEH): ‘Het is een verhaal van vertrouwen. Je vertrouwt verhalen van buren, 

familie en vrienden. Als het vaker zichtbaar is, wordt het vanzelf de norm.’  
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Doet u mee? 

 

De opzet van het platform ZEN is zo goed als rond. Medio juni 2015 wordt een uitnodiging 

gestuurd om mee te doen. Twee derde van de aanwezigen in Zeist wil nu al meedoen. Doel is 

ontwikkelingen te laten zien, ervaringen te delen, kennis van specialisten in te vliegen en met 

elkaar van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld marketing, betaalbaarheid en wetgeving. 

Thema’s kunnen door de leden worden voorgedragen. Inmiddels participeren vijftien partijen in 

een werkgroep die de concrete mogelijkheden van dit moment en de daarbij behorende ambities 

uitwerkt.  

Uitgangspunt is een platform dat loopt van 2015 tot en met 2020. Vooralsnog zijn er werkplannen 

voor de eerste twee jaar. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn gepland op dinsdagmiddag 13 

oktober 2015 en donderdagmiddag 10 december 2015. Het programma van die bijeenkomsten 

wordt later bekendgemaakt. Doet u mee? 

 

 

 

 

 

 

ZEN voor de Klant is een initiatief van het Lente-akkoord. 

De presentaties van de sprekers vindt u op http://www.lente-akkoord.nl/kennis/verslagen/  

 

http://www.lente-akkoord.nl/kennis/verslagen/

